МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Промяната в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №1 „Тарифа на
местните такси по ЗМДТ по чл.6 ал.1 от ЗМДТ”, с която да се добави нова ІІІ зона в
подраздел „За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за
рекламна дейност” към раздел І „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари,
площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в Тарифата на
местните такси по ЗМДТ по чл.6 ал.1 от ЗМДТ за 2011 година.
Входно-изходните магистрали обхващат участъците на път І-9 от кръстовище
бул. „Тодор Александров” с ул. Захари Стоянов до кв. Крайморие и кръстовището
от кръгово движение на бул. „Димитър Димов” до кв. Сарафово, които са
прехвърлени за стопанисване на Община Бургас. В одобрената схема за поставяне на
Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на цитираните участъци са разположени
седемдесет позиции за разполагане на РИЕ тип „Пиза”, като към настоящия момент
има само двадесет и две заети съоръжения. С настъпването на икономическата криза,
фирмите прекратиха голяма част от разрешенията, като мотивите им бяха високите
такси. Към настоящия момент в цитираните участъци фирмите заплащат такси, в
размер на 432 лв./мес. на съоръжение / 5 184 лв. годишно/.
На същия клас път, след издадено разрешение за специално ползване на пътя от
Национална Агенция „Пътна инфраструктура”, собствениците на рекламни съоръжения
заплащат 700 лв./годишно, като таксата се намалява с 5 на сто, при условие че се
изплатят изцяло до 31 март на съответната година, т. е. разликата в цените е над седем
пъти.
Считано от 01.04.2011 год. за стопанисване от Община Бургас премина и
участък от път І-6, отсечката Ветрен-Бургас. В посочената отсечка са налични 50 бр.
рекламно-информационни елемента, за които да момента се събираха такси от
Областна агенция „Пътна инфраструктура” - Бургас, в размери в пъти по-ниски от
общинските.
Предвид изложеното, предлагаме обособяване на ІІІ-та зона за ползване на
тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност в цитирания
участък.
През 2010г. Общински съвет-Бургас, прие коефициент в Тарифата за местните
данъци и такси, с който се завишава размера на таксата при РИЕ с височина над 6м.
При изтичане на разрешенията за наличните 5 бр. РИЕ тип „Мегаконструкция” от
одобрената схема, месечната такса следваше да се коригира както следва:
позиция
от
на
т.220
960лв./мес.
3840лв. /мес.
т.221
960лв. /мес.
3840лв. /мес.
т.56
2540лв. /мес.
10160лв. /мес.
т.26
1440лв. /мес.
5760лв. /мес.
т.254
1344лв/мес.
5376лв. /мес.
общо
7 244 лв. /мес.
28 976лв. /мес.

Резултатът от това завишение е прекратяване и неподновяване на издадените
разрешения за поставяне на РИЕ, а при обявяване на позициите, няма интерес от страна
на рекламодателите. Това завишение намали приходите от реклама за 2010г. с 42 044лв.

